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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www.donaid.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Dennis

Mille (Ansv.red.) Markus

David
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2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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MOK UDKOMMER
TILMELDING TIL SEXEKSPRESSEN SE S. 7

GO KIKKERTUNDERSØGELSE SE S. 6 
FADL OVERFLYTTERMØDE SE S. 9 

SUNDIDÉMØDE SE S. 6
STUDENTERGUDSTJENESTE SE S. 10

MARKUS FEJRER NILLER VED AT SPILLE PC 

MILLE HAR DET VÆRRE END RART. IGEN.  

MOK DEADLINE KL. 12:00
SATS BESØG AKUTLØGEBIL SE S. 8 
HG-INTRO SE S. 12 

INFOMØDE PIT SE S. 6
FADL FASTELAVN SE S. 6 

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

Albin Andrea
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Lægevikariat i provinsen - En forsmag på livet som læge
I januar 2014 blev jeg færdig med 9. semester. Umiddelbart havde 
jeg tænkt, at jeg i løbet af efteråret 2013 gerne ville have mig et 
lægevikariat på et tidspunkt. Men jeg var ikke klar på det allerede 
foråret 2014. Pludselig en torsdag (jeg tror, det var en torsdag) eft-
ermiddag, dukkede der en e-mail op i indbakken på min KU-mail.. 
Denne gjorde, at jeg straks satte mig ned og skrev en uopfordret 
ansøgning om lægevikariat. Mailen, jeg modtog, var den første mail 
omkring fremdriftsreformen fra Lykke Friis.

Ganske hurtigt fik jeg skrevet en uopfordret ansøgning og opda-
teret mit CV og sendt det afsted til den afdeling, jeg havde været i 
klinik på tidligere på efteråret; gastrokirurgisk afdeling på Nykøbing 
Falster Sygehus. Jeg anede ikke, om jeg var klar til at kunne stå på 
egne ben som lægevikar, men hey, andre havde gjort det før mig, 
så det kunne vel ikke være umuligt? Tiden gik, og i løbet af decem-
ber fik jeg at vide, at jeg var ansat pr. 16. januar 2014, dvs. 2 dage 
efter min skriftlige eksamen på 9. semester.

Da jeg påbegyndte mit vikariat, var der rigtigt mange tanker, som løb igennem hovedet. Plud-
selig indså jeg, at det var markant anderledes at være vikar end at være studerende; man kunne ikke 
længere selv vælge og vrage hvilke ting, man syntes var interessant på hospitalet. Man kunne heller 
ikke længere holde fri, hvis man ikke lige kunne overskue klinikken. Når sygeplejersken spurgte en om 
ting, var der ikke en læge lige ved siden af, man kunne spørge om hjælp; man skulle selv forsøge at 
svare.
Pludselig stod jeg med den usikkerhed, at det ikke længere var helt lige så i orden ikke at kunne svare 
på tingene. Til gengæld havde jeg nogle rigtigt gode kolleger, som selvfølgelig godt vidste, at jeg var 
ret grøn i faget - og derfor var mere end hjælpsomme, når jeg ringede og spurgte om hjælp - selv til 
ting som jeg den dag i dag synes er meget banale. Derudover var sygeplejerskerne også rigtigt flinke 
og hjælpsomme, og spørgsmålet "Hvad plejer I at gøre?" blev muligvis min mest brugte sætning de 
første par uger til stuegang.

Efter at jeg lige var kommet igennem de første par ugers vikariat, kom den næste udfordring, som 
fyldte en del i mit hoved: Om ganske kort tid kom der nye medicinstuderende på afdelingen, som JEG 
skulle supervisere! Mig? En nyudklækket 9. semesterstuderende, som kun havde været på afdelingen i 

3 uger? - Her må jeg indrømme, at jeg næppe har været den bedste at følges med på hospitalet, i løbet af det første rul med stu-
derende. Dog håber og tror jeg, at da vi nåede til 2. rul det forår, var jeg noget mere selvsikker på de ting, jeg lavede, og derfor 
noget bedre til at lære fra mig.

Jeg har tidligere i løbet af min studietid udtalt, at jeg aldrig har lært så meget på 
et halvt år, som jeg har på 3. semester. Det blev dog gjort til skamme af de tre 
første måneder i vikariatet! Hold nu fast hvor var jeg mørbanket i hovedet hver 
dag, når jeg kom hjem. Alle de nye indtryk, ny viden omkring stuegangspraksis, 
ny viden om hvorfor en UL er bedre end en CT til påvisning af galdesten, hvorfor 
man skal give visse patienter med Clostridium difficile flydende vancomycin 
oralt frem for tabletter osv. Det var en hård, men ekstremt lærerig tid!

Efter de første tre måneder, var jeg dog nået til et punkt, hvor jeg kunne slappe 
lidt mere af. Jeg lærte selvfølgelig stadig en masse hver dag, men flere ting var 
blevet rutine, hvorfor jeg kunne slappe lidt mere af på mit arbejde - min selvtillid 
voksede, og tanker som "Jeg kan sgu da godt finde ud af det her med at være 
læge" begyndte at  poppe ind i hovedet.

Hvis jeg kort skal opsummere, hvad jeg har fået ud af at bruge et halvt år på at være i vi-
kariat er det nok: Jeg har fået en sørens masse erfaring og selvtillid - som læge - ud af det. 
En masse gode oplevelser med sjove patienter, samt en masse sørgelige oplevelser med 
tragiske patienter. Jeg har fundet ud af, at jeg virkelig godt kan lide at have stud.med'er 
med mig, når jeg arbejder - det er både sjovt og lærerigt (i hvert fald for mig). Jeg har fået 
en masse sjove anekdoter. Jeg har fået banket nogle penge ind på en opsparing. Jeg har 
fået lov at betale januars SU tilbage. Jeg har fundet ud af, hvor mine huller i min viden om 
forskellige specialer ligger, så jeg kan gøre noget ved det. Men mest af alt så har lægevi-
kariatet givet mig en brændende lyst til at blive færdig med studiet, så jeg kan komme ud 
og være rigtig læge! Jeg vil derfor varmt anbefale at tage et lægevikariat!

Dennis/mok-red
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Summer School in Global Health Challenges 2015!

Brænder du for global sundhed? Har du lyst til at bruge to intensive, lærerige uger i selskab 
med andre ’global health’-entusiaster fra over hele verden? Så er sommerskolen i Global 
Health Challenges helt sikkert lige noget for dig!

Hvert år arrangerer Copenhagen School of Global Health en sommerskole i Global Health 
Challenges i København. Dette kursus er en 2 ugers vidensrejse i sundhed og globalisering 
med fokus på bl.a.: international sundhedspolitik, strukturering og finansiering af sund-
hedssystemer, globale aktører indenfor sundhed, global økonomi, menneskerettigheder, 
katastrofer og nødhjælp, mental sundhed, migration og meget, meget mere! Emnerne vil 
blive dækket af forelæsninger, gruppearbejde og case studies om for- og eftermiddagen, 
samt af valgfrie workshops i løbet af eftermiddagen.

TID: 3.-14. august 2015
STED: Københavns Universitet (CSS)
PRIS: KU-studerende: 350 kr. Ikke KU-studerende: 3100 kr.

MÅLGRUPPE: Størstedelen af vores ansøgere har typisk medicinsk eller folkesundheds-
videnskabelig uddannelse, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er vel
komne!                                                                                           

CERTIFIKAT: Gives ved fremmøde på min. 80 % (kan bruges som VKO)
ANSØGNINGSFRIST: 15. april 2014
ANSØGNINGSSKEMA: http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_chal-
lenges/

KONTAKT: Se mere på vores hjemmeside (ovenstående link) eller kontakt kursuskoordina-
tor Sara Schartau på sara@sund.ku.dk 

Den Internationale Biologiolympiade søger GUIDER!

Fra 12.-19. juli 2015 er Aarhus vært for den Internationale Biologiolympiade, hvor gym-
nasieelever fra hele verden deltager og konkurrerer i praktiske og teoretiske opgaver 
inden for biologi.
I den forbindelse har vi stærkt brug for en stor gruppe engagerede unge mennesker, 
som har lyst til at være guider for deltagerne i hele ugen. Som guide får du ansvaret 
for otte elever fra to forskellige lande. Din opgave er at byde dem velkommen og være 
deres kontaktperson gennem hele ugen – dette indebærer at give dem en sjov og lærerig 
oplevelse og en masse gode minder fra Danmark!

VI SØGER GUIDER DER:
•	 er mellem 19 og 26 år og har afsluttet en gymnasial uddannelse.
•	 har mulighed for at arbejde og bo i Aarhus fra 10. til og med 19. juli. Vi sørger for 

indcheckning på Helnan Marselis Hotel (hvor deltagerne også bor).
VI FORVENTER AT DU:
•	 kan bevare overblikket i pressede situationer med mange mennesker omkring dig. 
•	 overholder aftaler, tider og er ’på’ hele ugen.
•	 er imødekommende og nyder at møde nye mennesker, samt er engageret og 

motiveret i eventet og deltagerne.
•	 kan tale foran mange mennesker har lyst til at samarbejde og indgå i et team med 

de andre guider. 
•	 er frisk på at give deltagerne en fantastisk oplevelse. 
•	 er god til engelsk
Du får et honorar på 5000 kr samt kost og logi. Send os en motiveret ansøgning, hvor du 
desuden oplyser dine KONTAKTOPLYSNINGER og SPROGKUNDSKABER. Ansøgningerne 
skal være indsendt senest 25. februar. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i hhv. 
København og Århus i starten af marts.
ANSØGNING OG SPØRGSMÅL SENDES TIL CHIEF GUIDES:
Århus: Casper Thorup, caat@gmx.net 
København: Ellen Linnea Freese, ellen.freese@hotmail.com

Lider du af migræne uden aura?

Vi søger forsøgspersoner, der har migræne uden aura, til et nyt projekt, hvor vi vha. en 
speciel form for hjerneskanning, en såkaldt PET-skanning, vil undersøge mængden af et 
bestemt signalstof, serotonin, i hjernen. 
Du kan deltage i dette forsøg hvis du: 
•	 Er mellem 18 og 65 år gammel. 
•	 Vejer mellem 50 og 100 kg. 
•	 Har migræne uden aura min. 1 dag hver anden måned 
•	 Ikke har mere end 2 migræneanfald om måneden 
•	 Har erfaring med, at din migræne kan behandles med Imigran/sumatriptan 
•	 Ikke har andre sygdomme og ikke tager medicin dagligt (ekskl. prævention) 

Formål og metode 
Man kender endnu ikke fuldt ud årsagerne til migræne på trods af mange års forskning. 
I dette forsøg vil vi undersøge, om hjernens niveau af serotonin, et signalstof i hjernen, 
hos personer med migræne uden aura (MO) er anderledes end niveauet hos raske 
kontrolpersoner. Vi anvender en ny metode, hvor man vha. et sporstof, som binder til 
serotoninreceptorer i hjernen, og en skanning af hjernen, en såkaldt positron emissions 
tomografi, PET-skanning, kan måle niveauet af serotonin. Du vil blive skannet to gange 
med en PET-skanner og én gang med en magnetisk resonans, MR, skanner. Inden skan-
ningerne vil vi desuden undersøge, om man hos dig kan udløse et migræneanfald vha. en 
afprøvet metode med et farmakologisk middel, der hedder Cilostazol, og som indtages i 
tabletform. Vi vil desuden bede dig udfylde nogle forskellige spørgeskemaer. 

Tid og sted 
Forsøget foregår på to forskellige dage. Du skal først møde til en forundersøgelse og test 
for, om man kan provokere et migræneanfald hos dig. Det foregår på Glostrup Hospital 
og tager cirka en time. Skanningerne foregår på Rigshospitalet og varer ca. otte timer i alt. 

Ulempegodtgørelse 
Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker 
desuden transportomkostninger.
 
Kontakt 
Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål, kan du kontakte den forsøgsans-
varlige læge, Marie Deen Christensen, på 
Mobil: 21 17 50 85 
Eller mail: marie.deen.christensen@regionh.dk 

Vi søger to studerende der kan hjælpe med at inkludere patienter i et projekt, hvor vi 
anvender levende musik som intervention under indgift af kemoterapi i et randomiseret 
studie blandt patienter med hæmatologisk kræftsygdomme på Rigshospitalet, Herlev 
Hospital og på Roskilde Sygehus. Studenten informerer om undersøgelsen, randomiserer, 
tager blodprøve, transporterer blodprøve til laboratoriet og sørger for at spørgeskemaer 
bliver udfyldt. Dette skal for hver patient i undersøgelsen ske 5 gange over nogle måneder. 
Du får HK studentertakst og ansættes på Livet efter Kræft ved Kræftens Bekæmpelses 
Forsknings Center med reference til Professor, overlæge dr.med. Christoffer Johansen – 
kunne du tænke dig det, så send en kort e-mail med et CV til christof@cancer.dk inden 
onsdag den  25. Februar klokken 17.

Frivillige til Summer School in Global Health Challenges 2015 
søges!

Kunne du tænke dig at være med til at arrangere dette års sommerskole i Global Health 
Challenges? Så læs med her!

Hvad er Summer School in Global Health Challenges?
Sommerskolen i Global Health Challenges er et 2 ugers internationalt kursus fra d. 3.-14. au-
gust 2014, der via forelæsninger, paneldiskussioner, workshops og case studies gennemgår 
globaliseringens indflydelse på sundhed og sundhedssystemer. De studerende vil stifte 
bekendtskab med tidens største udfordringer for den globale sundhed og blive sat i stand 
til at forholde sig til eventuelle løsningsforslag hertil. Programmet indeholder emner som:
•	 Communicable and Non-Communicable Diseases
•	 Global Health Care Systems
•	 Migration and Refugee Health
•	 Global Health Policies
•	 Climate Changes, Global and Local Health
•	 Human Rights and Health
•	 Global Drug Policies
•	 Sexual and Reproductive Health
•	 Economics and Global Health
•	 Innovation, Technology and Global Health
Og meget mere!

Hvad får jeg ud af at deltage som frivillig?
Som frivillig er du selvfølgelig først og fremmest garanteret optag på kurset, hvilket er 
meget kompetitivt (vi modtager sædvanligvis dobbelt så mange ansøgere, som vi kan 
tage ind). Derudover skal du ikke betale kursusgebyr (350 DKK for KU-studerende, 3100 
DKK for ikke-KU studerende).   Du bliver en del af det team, der står for afholdelse af 
kurset og arrangementer udover dagsprogrammet. Det forventes, at du kan deltage i ca. 
4 frivilligmøder op til sommerskolen, samt at du bruger en del af din fritid under kurset 
på planlægning og afholdelse af sociale fællesaktiviteter.

Hvis du har lyst til at blive frivillig, eller har du spørgsmål til de konkrete opgaver eller om 
kurset, så kontakt kursuskoordinator Sara på sara@sund.ku.dk. 

Der er introduktionsmøde onsdag d. 11. marts kl. 16 på Copenhagen School of Gobal 
Health på CSS (Kommunehospitalet) bygning 9, 2.sal, lokale 18 (9.2.18)! Tilmelding sker 
via ovenstående e-mail.

Se eventuelt vores hjemmeside for yderligere information om kurset:
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/

Jeg glæder mig til at se jer!

Mvh. Sara Schartau, kursuskoordinator

Student til almen praksis 

Studentermedhjælper søges til lægepraksis i almen medicin på Frb. C. Der er blandede 
sygeplejerske- og sekretæropgaver og du vil arbejde sammen med en sygeplejerske. 
Arbejdstiden er 4 timer/uge, men fleksibel.
Kontakt Eva Togsverd:  e-mail evatogsverd@hotmail.com, tlf. 35370520 eller 20421150. 
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Vil du styrke din internationale profil i Danmark?
International Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet

Københavns Universitet tilbyder en sommerkursus i Intern Medicin, som vil give dig en 
international profil, opdatere dig i intern medicin og ruste dig til livet som ung læge. 
Kurset er meritgivende og er gratis for studerende på Københavns Universitet, hvis det 
tages som VKO fraset et beløb for litteratur. 

Kurset består af to intensive kurser af to ugers varighed, hvor du kan deltage i et eller 
begge kurser. Sommerkurset vil give dig en systematisk og grundig gennemgang af de 
mest almindelige sygdomme indenfor intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om 
nyeste forskning indenfor blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens 
og hjertesygdomme. 

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, grup-
pearbejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og 
dialog. Underviserne er læger i hoveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, og 
gæsteforelæserne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er 
godkendt som VKO af Københavns Universitet. Sommerkurset er primært rettet mod 
medicinstuderende på kandidatdelen. 

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2015. Online ansøgning findes på: 
http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/

Kursus 1: 27. Juli til 7. august 2015: 
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.
Kursus 2: 10. august- 21. august 2015:
Kardiologi, lungemedicin, infektionssygdomme, onkologi og neurologi.

Kontakt: 
Kursusindhold: Tobias Bomholt, 
Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: 
Julie Braüner, stud.med. 
cphsummerschool@gmail.com

 

Husk at tjekke din Alumni-mail, så 
du kan være med i processen. 
Resultater findes på: 
sund.ku.dk/ 
om-sund/uddannelseskvalitet/ 
evaluering-paa-sund/ 
 

Med venlig hilsen 
Evalueringsenheden 

Er du interesseret i et spændende STUDIEJOB, så se her

1) Lægepraksis i Hedehusene søger Stud.Med(er). (min 20 timer pr. uge)!
2) Lægepraksis i Frederiksberg C søger Stud.Med til en tidsbegrænset stilling!

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

Sjældne sygdomme behøver ikke nødvendigvis være kedelige eller 
uinteressante for den almene studerende. I løbet af min tid på studiet har jeg 
aldrig fået undervisning i MoyaMoya og det mener jeg helt bestemt er en 
KÆMPE fejl! Så her kommer et hurtigt “flashkort” til syndromet!
 Af: Markus/MOK.red

Incidens: 3/100.000 i Japan, 3/1.000.000 i Europa

Debutalder: ca. 5 årig eller ca. 40 årig

Kønsfordeling 2:1, Kvinder:Mænd

Symptomer: Der er to store grupper af symptomer. Dem der er relateret til (1) 
iskæmi i hjernen og de symptomer relateret til (2) konsekvenserne 
af iskæmi i hjernen.
1. Transient iskæmisk attak, apopleksisymptomer og epilepsisymp-

tomer
2. Subarachnoidalblødningssymptomer, hovedpine grundet dilat-

eret blodårer.

Patogenese Der sker en bilateral vaskulopati i a. carotis interna som leder til 
nedsat blodtilførsel til hjernen. Den nedsatte blodtilførsel fører til 
nydannelse af blodkar og de nydannede blodkar er mere skrøbelige 
og det kan føre til  hjerneblødninger. 

Ætiologi Formentlig en arvelig komponent hvor der muligvis er en mutation 
på q25.3, på kromosom 17. 

Litteratur: Første gang beskrevet i 1957 som bilateral hyperplasi i a. carotis 
interna hvor blodårene i angiografien blev beskrevet som værende 
røg fra en cigaret pustet roligt ud. Det japanske ord for dette er 
moyamoya

Behandling: Sygdommen behandles som hovedregel ikke i Danmark. Der 
henvises til Berlin hvis de skal behandles. Som hovedregel så laves 
en a. coratis interna og a. carotis externa bypass for at modvirke 
iskæmi problematikken. Alternativt kan man lave multiple borehuller 
i kraniet så der kan vokse blodkar ind fra skalpen.

reference: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0804622
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GYNÆKOLOGISK KIKKERTKIRURGI:
EN BASAL OG PRAKTISK GENNEMGANG

Kikkertkirurgi anvendes ved mange forskellige
gynækologiske operationer, og giver færre komplikationer
end den åbne kirurgi. Det er en skånsom metode for
patienten, og de fleste procedurer laves idag med kikkertkirurgi. 

Er du interesseret i gynækologi eller bare generelt i kirurgi, så kig forbi vores 
temamånedsmøde: GYNÆKOLOGISK KIKKERTKIRURGI. Der vil både være lærerige oplæg 
og casediskussion. Fokus er på hvad man skal vide som ny læge.
Vi får besøg af: Maria Havemann (1. reservelæge Næstved), Jesper Rydberg (reservelæge, 
RH) og Flemming Bjerrum (ph.d.-studerende RH).

TORSDAG D. 19. FEBRUAR KL. 17-18.30 
LOKALE 42.01.11

OBS! På mødet vil være information om muligheden for at få laparoskopisk træning, som 
led i et videnskabeligt projekt.

Drømmer du om et klinikophold i Grønland?

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold i Grønland af én måneds varighed for medicin-
studerende, der har bestået 8. semester.
Vi kan tilbyde nedenstående ophold for 2015-2016:

 
Nuuk (Dronning Ingrids Sundhedscenter):
2 pladser i apr, maj, jun, jul, sep, okt,
nov & dec 2015.
3 pladser i aug 2015.
2 pladser jan, feb & mar 2016.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Eksklusiv kost.

Ilulissat:
2 pladser i apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov & dec 2015.
2 pladser i jan, feb & mar 2016.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Eksklusiv kost.

Uummannaq:
1 plads i jun & jul 2015.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Inklusiv kost.

Sisimiut:
2 pladser i jul & aug 2015.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Inklusiv kost.

Aasiaat:
2 pladser i apr, maj, jun, jul, aug, sep, nov & dec 2015.
1 plads okt 2015.
2 pladser i jan, feb & mar 2016.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Eksklusiv kost.

Maniitsoq:
1 plads i maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov & dec 2015.
1 plads i jan, feb & mar 2016.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Eksklusiv kost.

Qasigiannguit:
1 plads i apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt & nov 2015.
Inklusiv logi (850 DKK/md). Eksklusiv kost.

Sidste frist for ansøgning er kl. 12:00 den 9/3 2015.
Hent ansøgningsskema og læs mere på imcc.dk
Spørgsmål sendes til greenland@imcc.dk

Vil du løse fremtidens største vestlige
sundhedsproblem med SUNDidé og
Nordic Independent Living Challenge?

Har du en god ide til at hvordan hverdagen kan forbedres for ældre, handicappede og 
borgere med en kronisk sygdom eller kunne du tænke dig at få en?

Nordic Independent Living Challenge er en innovationskonkurrence arrangeret af de fem 
nordiske hovedsteder med det formål at skabe et fælles marked for nordisk sundheds-
og velfærdsteknologi. Konkurrencens formål er at skabe innovative løsninger, der kan 
forbedre livskvaliteten for skrøbelige ældre og borgere med et handicap og muliggøre, 
at de lever et selvstændigt liv i eget hjem.

Konkurrencen løber over 18 måneder og undervejs gives økonomisk støtte og sparring 
til gode projekter. 1. præmien er 1 million NOK og endvidere er der 100.000 NOK til det 
bedste studenterprojekt. 

SUNDidé vil gerne hjælpe jer med at få idéer til konkurrencen og udvikle jeres projekter. 

Har vi fanget din interesse?
Så tag din læsemakker under armen til et uforpligtende arrangement i

UCPH Innovation hub 
Universitetsparken 1, 2. sal
d. 20. februar kl. 16-18.30

Der vil være en introduktion til SUNDidé og konkurrencen, idégenerering og øl – det er 
jo trods alt fredag.

Find din indre iværksætter frem og meld dig til på spg444@alumni.ku.dk. Der er 20 pladser 
og det er først til mølle.

INFORMATIONSMØDE i PIT

Er du interesseret i tropemedicin, og går du med en lille drøm
om at komme på klinikophold i et 3. verdens land? Så kom til
vores infomøde:

Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 16.15
Store Mødelokale, Studenterhuset

og hør alt om vores hyggelige basisgruppe og muligheden for selv at komme af sted 
med Praktikant I Troperne, PIT. 

PIT arrangerer kliniske ophold af 3 måneders flere afrikanske lande. Nyd en kop kaffe 
og et lækkert stykke kage til vores informationsmøde og hør en nyligt hjemvendt PIT’er 
fortælle om sin spændende og oplevelsesrige tur til Tanzania.
Herefter er du meget velkommen til at deltage i semestrets første månedsmøde efter-
fulgt af fællesspisning. 

Vi glæder os meget til at se dig.

Så er der åbnet for ansøgningen til at komme ud med PIT i foråret 2016! 
Ansøgningen er åben frem til 15. marts 2015, og pladserne vil blive tildelt på PITs 
nationale møde, som afholdes d. 28. marts 2015. 

Find mere information samt vejledning til at ansøge på vores facebookside ’PIT Køben-
havn – Praktikant I Troperne’ eller kom til vores informationsmøde d. 24. februar 2015. 
Du kan også sende en mail til podio.pit@gmail.com for at blive oprettet på PODIO - 
PITs arbejdsplatform, der giver adgang til ansøgningsskemaet, rapporter fra tidligere 
udsendte mm.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Med venlig hilsen PIT 

Hospitaler man kan blive udsendt på i 2016: 

Hospital   Land  Periode Antal pladser  Bemærkninger
Mungeli C. F Hospital   Indien Feb-Apr 2 
Mungeli C. F Hospital   Indien Maj-Juli 2 
Mbulu Hospital  Tanzania Feb-Apr 2 
Mbulu Hospital  Tanzania Maj-Juli 2 
Songea   Tanzania Feb-Apr 2 
Songea   Tanzania Maj-Juli 2 
Mpwapwa   Tanzania Feb-Apr 2 
Salvations Army Hospital Zambia Maj-Juli 2       Dyrt hospital 
Naggalama Hospital  Uganda Feb-Apr 2 
NYT Hospital*

*Nye hospitaler: Er du interesseret i at være nogle af de første udrejsende med PIT til 
vores nye hospitaler, så prioriter også dette hospital. Vi vil understrege, at vi har få eller 
ingen erfaringer med hospitalerne. 
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Giv dig selv et PUFF og kom til generalforsamling den 9. marts!

Aldrig før har der været så meget fokus på studenterforskning. Så hvis du er en af dem, 
der synes forskning er fedt, så har du nu muligheden for at dele ud af din begejstring.

PUFF holder generalforsamling og her kan du stille op til bestyrelsen. Som medlem af 
PUFF’s bestyrelse får du rig mulighed for at give dine erfaringer videre, afholde spændende 
kurser, møde ligesindede og ikke mindst udbygge din ”medicinske ekspert” med en ”kom-
munikator”, ”samarbejder”, ”organisator” og ikke mindst ”akademiker”.

Interesseret? Så kig nærmere på PUFFnet.dk, hvor du også finder tips og gode råd i 
forbindelse med opstart af et forskningsprojekt.

Tid og sted: Mandag den 9. marts kl. 16.30 i lok. 42.0.01 på Panuminstituttet.

Vi glæder os meget til at se dig!

De bedste hilsner fra PUFF

Månedsmøde om litteratursøgning
 
Tirsdag den 3. marts inviterer PUFF til månedsmøde, hvor vi holder et minikursus i lit-
teratursøgning.

Forskningsbibliotekar Jette Meelby vil give gode tips til, hvordan du bygger en god søgn-
ing op. Udgangspunktet vil ligge i PubMed, men selvom man er rutineret i Pubmed, vil 
der også være gode tips og ideer at tage med sig.

Hvornår: Tirsdag d. 3. marts kl. 1715-19 i
Hvor: Panum. Møderum 1 - pavillonen – 42.0.01

Alle er velkomne

Forskning i hjernens funktion og metabolisme vha. avancerede 
7-Tesla MR-skanninger.
 
Stilling som klinisk assistent/Ph.D.-studerende

Vi søger en engageret cand.med., gerne nyuddannet, som er interesseret i forskning og 
eventuelt i en speciallægeuddannelse i neurologi, neurokirurgi eller radiologi. Tiltrædelse 
pr. 1. august 2015 eller efter nærmere aftale.
 
Ph.D.projektet vil fokusere på undersøgelse af cerebrale patofysiologiske mekanismer ved 
migræne vha. avancerede 7-tesla MR-skanninger. Der undersøges aspekter af hjernens 
funktion og metabolisme, der formodes at have afgørende betydning for migræne.

Forskergruppen har et unikt og velfungerende setup for denne type forsøg og har de 
seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter.

Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende i klinisk hovedpineforskning, hvilket 
indebærer store muligheder for at præsentere resultater ved nationale og internationale 
konferencer hvert år. 
 
Forskergruppen består aktuelt af 14 forskere, herunder 1 professor, 4 seniorforskere, 4 
kliniske assistenter (ph.d. studerende), 3 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 
forsknings bioanalytikere. Forskergruppen har et tæt samarbejde med radiologisk afdeling 
samt internationalt samarbejdspartnere i Basel (Schweiz), Leiden (Holland), Harvard og 
Stanford (USA). Der er således også mulighed for kortere ophold hos vores internationale 
samarbejdspartnere.
 
Stillingen er vagtfri og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det 
vil dog være en stor fordel at ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider.
 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og 
Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den 
ansatte søger Ph.D. stipendiat ved f.eks. Københavns Universitet og derefter accepterer 
at overgå til Universitets gældende overenskomst for Ph.D.-studerende. 
 
Yderligere orientering ved professor Messoud Ashina, tlf.: 2625 2395.
 
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV direkte til professor Messoud 
Ashina, Ph.D., dr.med., Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, E-mail: ashina@dadlnet.dk.   

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. april 2015.

Vinterseminar: Nu har du mulighed for at blive Sexpert !

Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en masse søde mennesker? 
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 7. -10.  klasse? 
Har du lyst til at informere unge om prævention, første gang, følelser m.m.? 

Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 13. marts til søndag d. 15. marts, hvor Sexek-
spressens årlige vinterseminar finder sted i Hvalsøe. 

Weekenden vil bl.a. byde på:
- uddannelse af nye Sexperter
- spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder 
- festlig underholdning 

Så uanset om du er ny eller gammel i Sexekspressen, bliver det en weekend, du sent vil 
glemme. 

For at tilmelde dig skal du gøre to ting (tilmelding åbner onsdag d. 18. Februar): 
- log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du først blive 
medlem)
- udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Det koster 150 kr. at deltage, hvilket dækker mad, fællestransport og gode oplevelser. Så 
skynd dig og meld dig til, da der er begrænsede pladser. 

Vi glæder os til at se dig !

HUSK månedsmøde torsdag d. 5. Marts kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum.  
Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

SØNHKS månedsmøde

Synes du også at kirurgi er det fedeste? Vil du arbejde med både voksne og børn? Akutte 
såvel som elektive patienter? Så er øre-næse-hals-specialet måske noget for dig! Kom til 
Studerendes Øre-Næse-hals-Kirurgiske Selskab’s næste månedsmøde tirsdag den 3. marts 
i studenterhuset, og mød ligesindede medicinstuderende på alle semestre!
Kom og hør mere om hvad øre-næse-hals-specialet kan tilbyde! 

Kursus i ØNH- og plastikkirurgi
Vi glæder os over at kunne annoncere, at vores populære ØNH- og plastikkirurgi kursus 
igen vil blive afholdt dette samester. Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 14. 
april. Dette er et meget praktisk rettet hands-on kurus, hvor du får trænet dine færdigheder 
i ØNH- og plastikkirurgiske teknikker på griser.

Kurset består af tre dele:
•	45	minutters	gennemgang	af	de	operationelle	indgreb	i	praksis
•	15	minutters	kort	indblik	i	grisen	anatomi
•	2,5	time	med	Hands-on	kirurgi	med	fjernelse	af	gl.	Parotis	og	gl.	thyroidea	samt	træning	
i lapkirurgi på grisene 

Undervisningen og vejledningen under den praktiske del vil blive varetaget af overlæge 
Thomas Frisch fra rigshospitalets øre-næse-hals-kirurgiske afdeling, to yngre plastik-
kirurger og en veterinærstuderende.

Tid: Tirsdag den 14. april
Sted: Panum
Antal pladser: 16, medlemmer prioriteres.
Pris: 100 kr

Vi vender tilbage med dato for åbning af tilmeldningen til kurset.

Øvrige kurser med SØNHKS 
Sønhks vil løbende arrangere kirurgi- og skadestue-relevante kurser dette semester. Vi 
planlægger bl.a. nye kurser i Basal ØNH-undersøgelse, UL-undersøgelse af hoved-hals 
og nødtracheotomi. Så hold øje med vores hjemmeside – www.soenhks.dk – og følg os 
på facebook og her i MOK!

Vi glæder os til se jer!
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På kurset undervises der i anlæggelse af nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, 
anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale 
(mors).

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en 
teoretisk gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor 
indgrebene er relevante.

Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske udførsel først 
demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den praktiske 
udførsel.

På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.

Tid og sted:
Dissektionssalen på Panum/Våd studiesal 18.01.42
Torsdag d. 5/3.15 kl. 16.00-20.30
OBS.: Medbring egen kittel!

Billetter:
Pris 50 kr.

Kurset har plads til mellem 18 og 20 kursister. Kendskab til den relevante anatomi svarende 
til bestået 3. Semesters anatomikursus er et krav for deltagelse.
Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget annonceres på Facebook og tilmelding er først gyldig ved køb af billet.

SATS vil i sommeren, uge 31, 2015 invitere medicinstuderende fra hele verden til at delt-
age i en uges undervisning i mange emner inden for Akut Medicin - og som altid gør vi 
det på banebrydende vis. 

Har du lyst til at udvide dit internationale og lokale netværk? Få erfaring med projektplan-
lægning, fondssøgning, kursusplanlægning, innovative læringsmetoder og uddannelse af 
medicinstuderende. Kom og vær med til at sætte dit præg på arrangementet!

Fjerde møde: 
Onsdag d. 25. februar kl 19 i SATS lokalet på 1. sal i studenterhuset.

Selvom vi har mødtes flere gange før og planlægningen er i fuld gang, er der stadig brug 
for alle de kræfter vi kan samle – så kom endelig forbi og hør hvor langt vi er og hvad 
netop DU kan biddrage med! 

Vi håber at se mange engagerede SATS'ere nye som gamle til mødet hvor vi starter med 
en introduction af projektet til nye interesserede.
Uanset om du er ekspert i scenarieskrivning, workshopsplanlægning, simulation, økono-
mistyring, arrangering af sociale aktiviteter eller andet kan din hjælp bruges.

Besøg Akutlægebilen

Studerendes Anæstesiologiske & Trau-
matologiske
Selskab (SATS) besøger akutlægebilen 
ved
Københavns Hovedbrandstation, hvor 
akutlæge
Christian Svane vil fortælle om rationalet for en
akutlægebil, om arbejdet som akutlæge og om de
oplevelser, der følger med. Efterfølgende vises der
rundt på Hovedbrandstationen, og akutlægebilen
og dens udstyr fremvises.

Tid og sted: Mandag d. 23. februar fra 16.15-18.00 på 
Københavns Hovedbrandstation, H.C. Andersens Boule-
vard 23, 1553 København V. 
Vi mødes foran porten ind til Hovedbrandstationen og lukkes samlet ind. Mød op i god 
tid – porten lukkes præcis kl. 16.15 og åbnes ikke efterfølgende, hvis man kommer for sent.

Tilmelding: Opstartes torsdag d. 12. februar kl. 16.00 via www.sats-kbh.dk. Arrangementet 
har plads til 20 deltagere. Intet krav til semestertrin.  

Pris: Gratis. Medlemskab af SATS er påkrævet for deltagelse og dette samt tilmelding 
tjekkes inden man bliver lukket ind på brandstationen. 

Arrangementansvarlig: Andreas Ravn (andreas.jam@hotmail.com)

Kursus i Akut Ultralyd                                                                                         

Akut ultralyd er et heldagskursus fredag d. 13/3-15 kl. 8.15-16 der fokuserer på brugen af 
ultralyd hos den kritisk syge patient, hvor kort undersøgelsestid og hurtig diagnostik er 
i fokus. Der undervises i FAST og FATE af lægerne Jesper Weile, Rasmus Aagaard, Jacob 
Hartvig Thomsen og Martin Frydlund. Kom og bliv i stand til at foretage en traumeskan-
ning og lær ultralydsapparaterne at kende!

Pris: 100kr. inkl. forplejning.

Tilmelding: åbner d. 19/2-15 kl. 16. Link til tilmelding kan findes på facebook og www.
sats-kbh.dk. Kurset er kun for medlemmer der har bestået 4. semester. Der er 20 pladser 
på kurset.

Lokation: Kurset afholdes hos GE (General Electric) i Brøndby. 

Er du ikke medlem af SATS, har du ikke bestået 4. semester eller fik du ikke en kursusplads 
kan du deltage som figurant. Figuranterne deltager på lige fod i den teoretiske under-
visning og får også gratis forplejning. Hvis du gerne vil deltage som figurant så send en 
mail til: mikkel-norwich@hotmail.com 

Kunne du tænke dig at være med
til at arrangere en international
Emergency Medicine Summer School?

Akutte Procedurer

Teoretisk og praktisk kursus, der
gennemgår en række akutte procedurer
til løsning af ABC-problemer.

Basisgrupper

TINDER - TROUBLES 
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Kredsforeningen

Meddelelser fra medlemsfordelsudvalget
Medlemsfordelsudvalget står for anskaffelsen af rabatterne på fadl.dk, samt varetagelse af 
de øvrige medlemsfordele i foreningen. I december og januar løb vores nyeste tiltag af sta-
ben. Medlemmer, der blev færdige læger efter det netop overståede semester, kunne, efter 
tilmelding via mit.fadl.dk, afhente et metalnavneskilt med navn og titlen læge i receptionen. 
Der var 94, der gjorde brug af det gratis tilbud, og vores indtryk er, at folk var glade for ideen.
Vi kan fra fadl’s side kun opfordre til, at medlemmer, der bliver kandidater til sommer vil 
slutte sig til gaven.
Mere info vil kunne ses på mit.fadl.dk i det nærmeste fremtid. Deadlines vil fremgå af 
hjemmesiden.
Desuden kan vi oplyse, at der netop er blevet opdateret rabataftaler på fadl.dk
Mange hilsner
Emil List 
Formand for medlemsfordelsudvalget
FADL København 

Tid til kontingentopkrævning 
Omkring den 15. februar udsendes kontingentopkrævning til alle københavnske medlem-
mer med betalingsfrist 1. marts. 
Opkrævningen foregår på samme måde som de to foregående gange: Du modtager en 
mail med en pdf-fil vedhæftet. Samtidig modtager du en sms om, at vi nu har sendt op-
krævningen. Indbetalingen foregår via netbank på den manuelle måde. 
Du anbefales at tilmelde dig betalingsservice. På den måde vil både kontingenter og 
forsikringer betales automatisk fremadrettet. Er du allerede tilmeldt betalingsservice sker 
indbetalingen naturligvis automatisk. Det sker også 1. marts.

Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg?
Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor I kan få besvaret alle jeres spørgsmål. I vil 
få en masse information om hvad FADL’s Kredsforening København kan gøre for dig, og 
hvis du gerne arbejde via FADL’s Vagtbureau København bliver du også klædt på til dette. 
Informationsaftnerne bliver afholdt:  
19. februar kl. 17.00 
19. marts kl. 17.00 
De finder sted i kantinen i FADL-huset. 
Tilmelding: skriv en mail med navn og dato for deltagelse til Charlotte på cf@fadl.dk 

FADL’s kurser – en chance til 
Hvis du ikke nåede at tilmelde dig FADL’s kurser inden deadline eller hvis du er interesseret i 
at tilmelde dig flere kurser, så har du nu endnu en mulighed for at ”vinde” yderligere kurser. 
Kurserne er til for at ruste dig som medicinstuderende til et kommende vikariat eller som 
supplement til en kommende KBU-læge. 
FADL udbyder henover semestret et varieret og relevant kursusprogram, som du kan finde 
på www.fadl.dk under ”Kurser i København”. Uddybende kursusbeskrivelser kan findes 
enten på fadl.dk under ”Kurser” eller i semesterstartshæftet. 

Tilmeldingen er fra fredag den 20 februar og foregår via mit.fadl.dk. Læs mere om pro-
ceduren her: http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer/kurser/kurser-i-koebenhavn/
tilmeldingsprocedure/ 

FADL-fastelavnsfest 
Det er højsæson for fastelavnsfester, og i den anledning skal du sætte kryds i kalenderen 
tirsdag d. 24. februar kl. 17-19, hvor FADL inviterer til fastelavnsfest i kantinen.
Der vil være varm kakao med flødeskum, lækre fastelavnsboller, øl, slik, sodavand og 
tøndeslagning. Det bliver rigtig hyggeligt!
Den bedst udklædte vinder en præmie. Husk studiekort med FADL-klistermærke.

	  

FADL inviterer 
FASTELAVN 2015  

Tirsdag d. 24. 

februar kl. 17-19 

BAGHUSET, BLEGDAMSVEJ 26, 24. Feb. Kl. 17 
 
Der vil være varm kakao med flødeskum, 

lækre fastelavnsboller, 
øl, slik, sodavand, 

tøndeslagning 
og masser af hygge!   

 
Bedste udklædte vinder en præmie!  

 
Husk studiekort med FADL-klistermærke. 
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

(Telefonerne er åbne dagligt fra kl.10 til kl.15)

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 8, 2015

Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte mig, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og SMiK holder i løbet af semesteret.  Det meste er gratis og i øvrigt åbent 
for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og de ligeglade. Også dig!

Venlig hilsen,
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

TEMA: Herfra hvor jeg står

Tid: torsdag den 19. februar kl. 20  
Sted: TeoBar, Købmagergade 44 (over gården)
Fri entré

Vi lægger ud med en rigtig gammel hippie: One-man-show med sanger, musiker og skue-
spiller Niels Skousen. Niels Skousen debuterede i 1971 med Herfra hvor vi står. Denne aften 
læser han op fra sin erindringsbog og synger egne sange, ledsaget på guitar.

Studentergudstjeneste

Tid: fredag den 20. februar kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Studenterpræst Nicolai Halvorsen prædiker ved denne uges studentergudstjeneste. 
Efterfølgende byder SMiK på en lille forfriskning i våbenhuset, hvor du kan hilse på andre 
studerende og evt. kommentere præstens prædiken. Du kan typisk vælge mellem et lille 
glas specialøl eller en god, gammeldags kop kaffe.

I dette semester serverer vi specialøl fra serien Sinner series fra Amager Bryghus. Øllen Glut-
tony (Frådseri) beskriver Amager Bryghus selv således: Her på Amager ligger vi behageligt 
langt	fra	Janteland,	vi	er	ikke	bange	for	excesser	og	mådehold	ligger	os	uendelig	fjernt.	Faktisk	
er det lige før, at vi betragter frådseri som en dyd snarere end en synd – i hvert fald når det 
handler om én ting: humle! Vi har fundet de humler som skinnede klarest i humlerummet 
og nærmest tiggede om at blive brugt i rigelige mængder. Og det gjorde vi så – som det 
sig hør og bør i en Dobbelt IPA af højeste karat. Vi har frådset i syndig grad – og vi kan li’ 
det! Mon ikke også du kan? Vi er ikke stolte over at være syndere, men i det mindste er vi 
åbne omkring det....
Gluttony er en Imperial India Pale Ale på 9,4%w

TEMA: ”Et andet universitet”

Tid: fredag den 20. februar kl. 15-17
Sted: Roland Bar, Karen Blixens Vej 1, lok. 21.0.15

Kom og mød fremtrædende repræsentanter for den studenterpolitiske bevægelse ”Et Andet 
Universitet”, hør om ideerne bag og deltag i debatten om den aktuelle uddannelsespolitik i 
Danmark og om forandringen af universiteterne.

I 2014 har den studenterpolitiske bevægelse ”Et andet universitet” arrangeret adskillige 
møder og protestaktioner rundt omkring på landets universiteter. Der er delte meninger 
om metoderne – men bred opbakning til kritikken af den uddannelsespolitik, som føres i 
disse år, og mod de ændringer, der gradvist indføres på landets universiteter.

”Et andet universitet” protesterer bl.a. modstudiefremdriftsreformen, dimensionering-
splanen, en udemokratiske organisering af universiteterne med et flertal af eksterne 
interessenter fra erhvervslivet ibestyrelserne, at de studerende reelt ikke har en stemme 
længere, Kvalitetsudvalgets sammensætning, mm. og bevægelsen handler i troskab mod 
det Humboldtske universitetsideal. Under slagordet ”Et andet universitet er muligt” sætter 
bevægelsen fokus på, at universiteterne forandrer sig betydeligt for indeværende og at det 
ikke behøver være sådan.

Hvad enten du er enig eller ej, så kom og mød repræsentanter for ”Et andet universitet”, hør 
om ideerne bag og deltag i debatten! Det gælder universitetets fremtid! Det gælder frihed, 
mulighed for medindflydelse og retten til at tænke og ytre sig kritisk! 
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret. Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træffetid. 
(Ti: 13-14; On: 12-14; To: 12-14; Fr: efter aftale)

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
Facebook: facebook.com/smikbh

Studentertilbud

FADL og MR er imod øget optag på KU
FADL København (Foreningen af danske lægestuderende, Køben-
havns Kredsforening) og MedicinerRådet ved Københavns 
Universitet mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er fors-
varligt at øge optaget af medicinstuderende på KU. 
I stedet bør man øge optaget, hvor der er plads i klinikken, og 
hvor der mangler læger.

Baggrund
På baggrund af en undersøgelse foretaget af Yngre Læger i efteråret 2014, som viste, at der 
vil mangle op mod 5.500 læger i 2035, er det sandsynligt, at man kan blive nødt til at øge 
optaget af studerende på medicin på landets universiteter. I et åbent brev til dekanatet på 
det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet i MOK (MedicinerOrgani-
sationernes Kommunikationsorgan, mok.dk) d. 5. november 2014 stilles der spørgsmål til, 
om dekanatet har planer om at øge optaget af studerende på medicin på KU. Dette afviser 
dekanen ikke, men forsikrer, at der løbende vil være kontrol af kvaliteten af den kliniske 
undervisning for ikke at overskride kapaciteten - især på hospitalerne. 
I brevet til dekanatet er også angivet, at der på samtlige kliniske kurser på kandidatud-
dannelsen er for mange studerende ifølge de studerendes egne evalueringer. Dekanatet 
svarer, at man hele tiden forsøger at kvalitetssikre plads i klinikken ved wblandt andet 
at forhindre overflytning af for mange studerende fra de øvrige universiteter efter endt 
bacheloruddannelse.

FADL og MR mener
Der skal til al tid uddannes det antal læger, man kan forvente, der er behov for i samfundet 
fremover. Det er vigtigt at imødekomme behovet for lægehjælp for fremtidens patienter, og 
man bør derfor øge optaget, såfremt der er behov for dette. Dog understreger vi, at man først 
og fremmest bør optage studerende i de geografiske områder, hvor lægemanglen er størst, 
idet der er større chance for, at de studerende stifter familie og bosætter sig i disse områder.

At fordele studiepladser på medicin byerne imellem er ikke nogen let opgave, da hvert 
universitet kun har en vis kapacitet, hvad angår undervisningslokaler og hospitaler til at 
undervise de studerende. Det er FADL og MR’s vurdering, at kapaciteten i København og 
omegn for nuværende er nået, og det derfor ikke er muligt at øge antallet af studerende 
i klinikophold uden samtidig at sætte kvaliteten af den faglige uddannelse på spil. Vi ser 
positivt på, at dekanatet arbejder på at kvalitetssikre uddannelsen, men mener samtidig,  

at det ikke er forsvarligt at øge optaget, før evalueringerne viser, at den kliniske kapacitet 
tillader det. De sidste to års evalueringer peger netop konsekvent på, at den kliniske ud-
dannelse er overbelastet.
Det er en vigtig opgave at arbejde hen imod, at sundhed i Danmark er lige tilgængelig for 
alle på tværs af landet og dermed også, at lægerne fordeler sig efter befolkningstætheden. 
Danmark er et af de lande i Europa, der uddanner flest læger pr. indbygger, og på trods af 
dette er der lægemangel i dele af landet, især i Region Syd og Region Nord. Man bør derfor 
først og fremmest tilgodese disse regioner, når et øget optag af studerende kommer til at 
tiltrække fremtidige læger. På den måde giver det i højere grad lægerne et incitament til at 
bosætte sig i dele af landet med lægemangel efter endt uddannelse.
Østdanmark har lige nu betydeligt flere ansøgere end ledige stillinger til stort set samtlige 
hoveduddannelsesforløb, og de mest eftertragtede KBU-forløb er ligeledes i hovedstadsom-
rådet. Netop det stigende pres på hoveduddannelses- og KBU-forløb samt de rekordstore 
årgange på studiet bør sammen med de studerendes vurderinger af overbelastning på de 
kliniske kurser være en stærk indikator for ikke at øge optaget på KU.

Vi håber på, at dekanatet og øvrige interessenter er forstående for de ovenstående ud-
fordringer vedr. optag af lægestuderende på landets universiteter.

Med venlig hilsen,
FADL København og Medicinerrådet ved KU

Studenterpolitik
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Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2015 eller i foråret 
2016 hos en af vores partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA, så 
skal du huske at søge senest den 1. marts 2015 kl. 12:00.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 1., 3. og 5. semester 
på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kan-
didatstudieordningen i efteråret 2015/foråret 2016, og på 2. semester KA 
i foråret 2016, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen 
fra efteråret 2015.

Hvortil:
Fakultetet råder over aftaler i 16 forskellige lande:

EUROPA:
•	 Belgien (Université de Bruxelles). Sprog: fransk. 
•	 England: Keele University School of Medicine (8 uger i alt). Sprog: 

engelsk
•	 Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: 

finsk og svensk.
•	 Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université Pierre et 

Marie Curie, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Université de 
Poitiers, Université de Rennes I, Université Loius Pasteur Strasbourg 
I.. Sprog: fransk

•	 Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
•	 Italien: Universita degli studi di Firenze, University of Napoli, Univer-

sita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
•	 Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
•	 Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet, Tromsø universitet, 

universitet i Trondheim. 
•	 Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk
•	 Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
•	 Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universi-

dad de Sevilla, Universidad de Valencia. Sprog: spansk
•	 Sverige *: Göteborg, Linköping, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
•	 Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog: tysk

•	 Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. 
Sprog: tysk 

* Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at komme på udveksling 
til de fleste af vores partneruniversiteter i Sverige på grund af kapacitet-
sproblemer. Det er dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester 
(kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, 
oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen. 

BILATERALE AFTALER: 
•	 Japan, Tokai University, Kanagawa – (2 pladser i forårssemesteret) 

på studieplan: 5. semesater KA inkl. VKO (2009-kandidatstudieord-
ningen).

•	 USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: 
Delt 3. semester. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk 
kursus i anæstesiologi) på 3. semester KA (2009-kandidatstudieor-
dning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen). Sprog: 
engelsk. Ansøgningsfristerne er hhv. den 1. marts 2015 til ophold 
i efteråret 2015 og den 1. juni 2016 til ophold i kalenderåret 2016.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte 
universiteter, kan du finde på:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/
udlandsophold. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på  https://in-
tranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2015

Bemærk, at vi afholder et arrangement om udvekslingsmuligheder ved 
Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede i 
at høre om mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt 
i Mødelokale 1 nr. 42.0.01 kl. 10.15 til 11.15 den 24. februar 2015, hvor to 
professorer og otte studerende fra Tokai University, Kanagawa, vil holde 
oplæg om universitet, det japanske sundhedssystem mv. Derudover vil 
en studerende, som har været på udveksling i Japan 2014, holde oplæg 
om bl.a. det danske sundhedssystem. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål efter oplæggene.
 
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering

Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning:

Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
•	Tirsdag:	kl.	15-17	
•	Torsdag:	kl.	10-13	

Spørgsmål vedr. selvarrangerede udlandsophold - gruppevejledn-
ing:
•	Hver	3.	torsdag	i	måneden	med	start	præcis	kl.	14	

Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

STUDIEOPHOLD I NORDEN, EUROPA, JAPAN OG USA
i enten efteråret 2015 eller foråret 2016 

 
 

BILATERALE AFTALER:  

- Japan, Tokai University, Kanagawa – (2 pladser i forårssemesteret) på studieplan: 5. 
semesater KA inkl. VKO (2009-kandidatstudieordningen). 

- USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: Delt 3. semester. 
Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. semester 
KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen). 
Sprog: engelsk. Ansøgningsfristerne er hhv. den 1. marts 2015 til ophold i efteråret 2015 og 
den 1. juni 2016 til ophold i kalenderåret 2016. 

 
Hvordan: 
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du finde 
på:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold.  
 
Hvornår: 

Ansøgningsfrister og skemaer 

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' 
på  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2015 
 
 HVORNÅR HVILKEN 

STUDIEPLAN / 
STUDIEORDNING 

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen 

ERASMUS+ OG NORDPLUS 
Europa/Norden Efteråret 2015 og 

foråret 2016 
Se oversigt på KUnet  1. marts 2015 kl. 12:00 

Restpladser i 
Europa/Norden 

Foråret 2016 Vil blive offentliggjort 1. 
august 2015 på KUnet 

11. september 2015 kl. 
12:00 

BILATERALE AFTALER 
USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2 
pladser pr. semester 

Efterår 2015 Delt 3. Semester KA 
(2009-kandidatstudie-
ordning) 

1. marts 2015 kl. 12:00 

USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2 
pladser pr. semester 

Forår og efterår 
2016 

Delt 3. Semester KA 
(2009-kandidatstudie-
ordning) /2. Semester KA 
(2015-kandidatstudie-
ordning) 

1. juni 2015 kl. 12:00 

Japan, Tokai 
University, 
Kanagawa – 2 pladser 
pr. år.* 

Forår 2016 5. semester KA 
(sansefagene plus VKO) – 
2009-
kandidatstudieordningen 

1. juni 2015 kl. 12:00 

 

Studievejledningen

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2015 eller i foråret 
2016 hos en af vores partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA, så 
skal du huske at søge senest den 1. marts 2015 kl. 12:00.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 1., 3. og 5. semester 
på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kan-
didatstudieordningen i efteråret 2015/foråret 2016, og på 2. semester KA 
i foråret 2016, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen 
fra efteråret 2015.

Hvortil:
Fakultetet råder over aftaler i 16 forskellige lande:

EUROPA:
•	 Belgien (Université de Bruxelles). Sprog: fransk. 
•	 England: Keele University School of Medicine (8 uger i alt). Sprog: 

engelsk
•	 Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: 

finsk og svensk.
•	 Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université Pierre et 

Marie Curie, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Université de 
Poitiers, Université de Rennes I, Université Loius Pasteur Strasbourg 
I.. Sprog: fransk

•	 Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
•	 Italien: Universita degli studi di Firenze, University of Napoli, Univer-

sita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
•	 Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
•	 Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet, Tromsø universitet, 

universitet i Trondheim. 
•	 Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk
•	 Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
•	 Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universi-

dad de Sevilla, Universidad de Valencia. Sprog: spansk
•	 Sverige *: Göteborg, Linköping, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
•	 Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog: tysk

•	 Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. 
Sprog: tysk 

* Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at komme på udveksling 
til de fleste af vores partneruniversiteter i Sverige på grund af kapacitet-
sproblemer. Det er dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester 
(kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, 
oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen. 

BILATERALE AFTALER: 
•	 Japan, Tokai University, Kanagawa – (2 pladser i forårssemesteret) 

på studieplan: 5. semesater KA inkl. VKO (2009-kandidatstudieord-
ningen).

•	 USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: 
Delt 3. semester. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk 
kursus i anæstesiologi) på 3. semester KA (2009-kandidatstudieor-
dning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen). Sprog: 
engelsk. Ansøgningsfristerne er hhv. den 1. marts 2015 til ophold 
i efteråret 2015 og den 1. juni 2016 til ophold i kalenderåret 2016.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte 
universiteter, kan du finde på:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/
udlandsophold. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på  https://in-
tranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2015

Bemærk, at vi afholder et arrangement om udvekslingsmuligheder ved 
Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede i 
at høre om mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt 
i Mødelokale 1 nr. 42.0.01 kl. 10.15 til 11.15 den 24. februar 2015, hvor to 
professorer og otte studerende fra Tokai University, Kanagawa, vil holde 
oplæg om universitet, det japanske sundhedssystem mv. Derudover vil 
en studerende, som har været på udveksling i Japan 2014, holde oplæg 
om bl.a. det danske sundhedssystem. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål efter oplæggene.
 
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering

Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning:

Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
•	Tirsdag:	kl.	15-17	
•	Torsdag:	kl.	10-13	

Spørgsmål vedr. selvarrangerede udlandsophold - gruppevejledn-
ing:
•	Hver	3.	torsdag	i	måneden	med	start	præcis	kl.	14	

Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Darwin Awards:
(25 May 2000, Philippines) We all enjoy learning from the past. Reflect back to Novem-
ber 24, 1971, aboard a Northwest Orient Airlines flight in Portland. A man who had 
purchased his ticket under the name of "Dan Cooper" demanded two hundred thousand 
dollars in cash and four parachutes. The plane made a landing in Seattle to accom-
modate his requests and disgorge the passengers. Once the plane was back in the air, 
Cooper asked how to lower the tail stairs, and then ordered the flight attendant out of 
the cabin. When the plane landed in Reno, the tail stairs were open and Cooper and the 
money were gone.

For all his cool demeanor, Cooper had the crosshairs of evolution on him when he decid-
ed to jump. There was a freezing rainstorm outside, and the wind chill from the plane's 
velocity dropped the effective temperature to -60 degrees Fahrenheit. To seal his fate, he 
jumped with no food or survival gear into a heavily wooded forest in winter at night.
The peanuts provided on the plane were just not enough to sustain his life. It is assumed 
that the man the FBI called D. B. Cooper died in the mountains or hit the Columbia River 
and drowned. History, then, teaches us that one cannot jump out of an airplane and 
survive. You would think that a hijacker would know better, but…

We turn to Davao City in the Philippines this year. Augusto was a man with a mission. He 
boarded a Philippine Air flight to Manila, and donned a ski mask and swim goggles. Then 
he pulled out a gun and a grenade and announced that he was hijacking the plane. Ap-
parently security is a bit lax at the Davao City airport.

He demanded that the plane return to Davao City, but the pilots convinced him that the 
aircraft was low on fuel, and they continued on toward Manila. Augusto, undaunted, 
robbed the passengers of about $25,000 and ordered the pilots to lower the plane to 
6,500 feet.

When a lunatic with a gun orders you to descend, you descend. Meanwhile, Augusto 
strapped a homemade parachute onto his back, and forced the flight attendants to 
open the door and depressurize the plane.

He probably intended to jump, but the wind was so strong that he had trouble getting 
out of the plane. Finally one of the flight attendants helpfully pushed him out the door, 
just as he pulled the pin from the grenade. He threw the pin (oops!) into the cabin, and 
fell toward the earth carrying the business end of the grenade in his hand.

The impact of Augusto hitting the earth at terminal velocity had little effect on the 
earth's orbit. All that remained aboveground were Augusto's two hands.
So history repeats itself with a new twist.

1. Don't throw yourself out of a perfectly good airplane.

2. If you feel compelled to violate Lesson 1, at least don't roll your own... parachute, that 
is.
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Kære medstuderende
Nu har vi næsten været hele vejen rundt. I forrige uge berørte vi blandt 
andet indførslen af Dankort, Shandy på Beløbet, Studenterklubbens 
kalender og meget andet. I sidste uge kom der datoer for HG-intro, se-
mesterstartsfest og fredagsbare. I denne uge kommer der lidt ekstra om 
semesterstartsfest og bevillingspuljen.

Fredagsbarer
Der vil i dette semester som altid blive afholdt fredagsbare i februar, 
marts, april, maj og den sidste er sidst i juni. Husk at døren lukker kl. 2300, 
baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes kl. 2345.

•	6.	marts	 	 kl.	1100-2345

•	1.	april		 	 kl.	1100-2345 (Det er en onsdag)
•	8.	maj	 	 kl.	1100-2345 (Det er anden fredag i måneden)

Åbningstider
Vi har som altid åbent hver dag, hvor man kan få kaffe, øl og sodavand:

•	Mandag		 -	kl.	1100-1500

•	Tirsdag	-	Fredag	 -	kl.	1100-1700

HG-intro
Hvis du har lyst til at være en del af det store fællesskab der er nede i Stu-
denterklubben og være med at drive Studenterklubben, kan du komme 
ned til HG-intro og få en epic intro. Det starter kl. 1500. kl. 1600 er man med 
til det ugentlige mandagsmøde og efter mødet er der rundsvisning i 
Studenterklubben. Hele det fede arrangement afsluttes med fællesspisn-
ing og en klub-100  (til de friske)

•	23.	februar	kl.	15:30
•	2.	marts	kl.	15:30

HUSK AT DEN TID JEG HAR SKREVET TIDLIGERE VAR FORKERT. 
KÆMPE BOMMERT!!! DET ER JO KLOKKEN 15:30 OG IKKE 15:00!!! 
DÅMME DÅMME MARKUS!

Semesterstartsfest
Der er Semesterstartsfest fredag d. 28/02/2014. Så sæt kryds i kalenderen.

Hav et godt semester / Markus

SEMESTRET KOERER PÅ SKINNER

Basisgrupper og andet


